
MASTERS TENIS REKREANT 2017 

Jedná sa o záverečný turnaj okruhu Tenis Rekreant v roku 2017. 

Privilégium zúčastniť sa na ňom môže len osem najlepších hráčov podľa rebríčka Tenis Rekreant 
za rok 2017, pričom podmienkou podľa pravidiel okruhu bolo súčasne potrebné odohrať 
minimálne polovicu turnajov. 

Nasadenie hráčov vyplynie z poradia v rebríčku TenisRekrant. 

 

V aktuálnej sezóne si účasť na Masters Tenis Rekreant 2017 vybojovali : 

1.Miroslav Ľalík 

2.Radovan Kamenský 

3.Martin Horvát 

4.Vladimír Kordoš 

5.Marko Stojovič 

6.Juraj Vlnka 

7.Dušan Mikuštiak 

8.Tomáš Radič 

9.Miloš Javorský –náhradník č.1 

 

Hrať sa bude na  2 dvorcoch s tvrdým povrchom pokrytých konercom v  prostredí tenisového 
klubu Slávia Právnik , Tematínska 5, Bratislava/ pri jazere Veľký Draždiak/. 

Na turnaji sa bude hrať od začiatku systémom play off na dva sety+supertiebreak. Hrať sa 
však bude aj o umiestnenie na pozíciách 1-8, čiže v prípade nezdaru v úvodnom, alebo aj 
ďalšom zápase každý hráč pokračuje ďalej v turnaji v boji o príslušné miesto. 

Dátum:         18. 11. 2017 (sobota) 

Začiatok:      09.00 hod Koniec:  cca 18:00 hod. 

Miesto:         Bratislava, koberec, Tematínska 5,  

Štartovné:    30,- EUR potvrdenie prihlásenia bude aktivované až po zaplatení štartovného 
na bankový účet:  SK64 5600 0000 0033 4573 7001. 

Deadline na potvrdenie prihlásenia:    streda 15.11.2017 do 24.00hod 



Turnaj  bude zverejnený a výsledky zapísané aj na www.zasportujsiopen.sk. 

Akceptácia : Akceptovaní budú len hráči uvedení na zozname, ktorí potvrdenia svoju účasť na 
turnaji zaplatením štartovného do uvedeného termínu.Ak hráč nepotvrdí prihlásenie na turnaj, 
bude miesto na turnaji ponúknuté náhradníkovi. 
 

Vylosovanie a harmonogram:    vylosovanie zverejnené, harmonogram bude publikovaný 
16.11.2017 na www.tenisrekreant.sk 

Prezentácia: od 8:40 h, individuálne podľa časového harmonogramu, najneskôr však 10 minút 
pred začiatkom svojho zápasu  

Organizátor:      TenisRekreant , mail: tenisrekreant@gmail.com 

 

Kontaktná osoba : - Radovan Kamenský, kontakt: 0905 581 512 

   Martin Horvát, kontakt 0917 322 864 

 

Systém hry: play off - hlavný pavúk a pavúk o umiestnenie sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set 
supertiebreak do 10). 

Každý hráč odohrá na turnaji rovnaký počet- tri zápasy. 

 

Občerstvenie +pitný režim: zabezpečené 

 

Kapacita turnaja:   8 hráčov 

Pre víťaza turnaja, finalistu a za 3.miesto budú udelenú trofeje. Ďalšie poradie na turnaji bude 
ocenené medailami za príslušné miesto a bonusovým bodovacím systémom do rebríčka. 

Víťaz bude súčasne poctený právom na prechodnú dobu vlastniť putovný pohár Masters Tenis 
Rekreant. 


